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প্রকোলবকর কেো 

 

বববমল্লোবর রমোবনর রবম 

যুদ্ধববগ্র বনব আমোর একটু আগ্র তববল। জবিবোদ বনব আবম আোমদু বল্লো প্রচুর পড়োবলোনো 
কবরবি। খুুঁবজ তবর করোর তচষ্টো কবরবি যুদ্ধববগ্রবর তনপেয কোরণ। তকউ তকউ ব ো অ্বনক ববব 
আপবি করববন,  বব আবম মবন কবর জোনোবলোনোর অ্বিকোর বোর আবি। বববল  এবেবে আবম 
পোবকস্তোবনর োাংবোবদক োইবদ োবম তলযোদ তেবক অ্নুপ্রোবণ  ববি। ব বন জবিবোদ বববল 
কবর আ কোবদো ম্পবকে একবট যুগোন্তকোরী বই ববখবিবন, যোর কোরবণ পোবকস্তোনী তগোবন্দো 
াংস্থো আইএআই  োুঁবক গুপ্ত যো কবর।   

আমোর একজন বনকট ম বনু্ধ জোবনন তয আবম এই ববব পড়োবলোনো কবরবি,  োই ‚বমন ত োরোববোরো 
ইো আবু োবোদ‛ নোমক একবট দুেভ পুবস্তকোর অ্নুবোদ আমোবক পোবিববিন।   

আবম আব একটু উদোরবোদী মোনু। আবম মবন কবর পৃবেবীর প্রব যক বব ম্পবকে মোনু জোনোর 
অ্বিকোর রোবখ।  োই বইবটর বপবডএফ প্রকোল করবি।  

এখোবন আবরকবট কেো বব রোখব  চোই- আমোর বযবিগ  অ্িযোন বববব বইবটর মূ বণেনোকোরী 
বববব উোমো ববন োবদবনর তিব োমজো ববন োবদনবক মবন ববি, যবদও বমরী ম্পোদক 
মুস্তোফো োবমদ আবু ওোবদ আ বমরী কোবরো নোম উবল্লখ কবরন বন।   

এবাং বইবটর ভোো বণেনোকোরীর মূভোব িবর রোখোর তচষ্টো করো ববি। একজন ন্তোন তযভোবব  োুঁর 
বোবোবক ম্ভবিোন কবর েোবকন, এখোবনও ত মনই পোববন। যেোম্ভব বনরবপে ো বজো রোখোর তচষ্টো 
কবরবি, বোবকটো ম্মোবন  পোিবকর উপর ববচোবরর ভোর েোকবো। ইব োবর একবট ম্পদ বববব 
এই তিোট্ট পুবস্তকোবট াংরবে  েোকুক, আল্লো  োআোর কোবি এমনটোই দুো কবর।  
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টীকো তখবকর ভুবমকো: 

এই ঘটনোগুবো এমন একজন ববখবিন, বযবন ঘটনোর োবে রোবর াংবিষ্ট, এমন তকউ তবখনবন, 
বযবন কোবরো তেবক  ো শ্রবণ কবরবিন৷ ব বন বেন লোইখ ওোমো ববন োবদবনর রঃ এক ন্তোন৷ 
যোরো আফগোবনস্তোবনর তভ র লোইবখর বেবল ফবর  োর বি বিবন৷ যো ২০০১ োবর অ্বটোবর 
তেবক বনব ২০০২ োবর বন্তকো পযেন্ত দীঘেোব  ববি৷ এবাং এই পুবরো ফরই ম্পন্ন 
ববি ওপর তেবক মোবকেন ববমোন বোবনীর  ীব্র তগোো বেণ ও নীচ তেবক মোবকেন তগোবন্দো 
বোবনীর পশ্চোদ্ধোববনর মিয বদব৷ প্রেবম আফগোবনস্তোবনর তকোনোড় প্রবদবল তপৌিোর বনব  কোবু 
তেবক ত োরোববোরো পবে  পযেন্ত, অ্ ঃপর পোবকস্তোবনর উপজো ী অ্ঞ্চ এবাং পবরবলব তপবলোোর 
লর৷  

আবম যখন আমোর পে তেবক মন্তবয বো বযোখযো করোর উবেবলয এবাং কেোর প্রবি বকিু বব  
তচববি,  খন  ো বৃৎ বন্ধনীর মোবে তবখ বদববি৷ তখোবন আবম আমোর োিযোনুযোী ত যুবদ্ধর 
ঘটনোবীর ডোবরী বনরীেণ কবর ঘটনোগুবোর  োবরখ যুি কবর বদববি৷  

এিোড়ো বোবক ক তখো তই বণেনোকোরীর, বযবন  োুঁর বোবো উোমো ববন োবদন রবমোহুল্লোর োবে 
পোবকস্তোবনর তপবলোোবর তপৌিোর আগ পযেন্ত এই ঘটনোর োবে রোবর াংবিষ্ট বিবন৷ অ্ ঃপর 
তখোন তেবক  োরো উভব বভন্ন ব বগববিবন এবাং  োরো উভবই বনমেম রিবচোো পশ্চোদ্ধোবন 
তেবক পোন ও আত্মবগোপবনর বববভন্ন প্রবোব আোদোভোবব পেচো শুরু কবরন৷ আর বববল বোবনী 
 েো মোবকেন তেলো তফোবের োব  লোইখ উোমো ববন োবদন রবমোহুল্লোর গুপ্ত যোর ঘটনো-
পবরবস্থব  ব বন  োর পবরবোবরর স্বাং তই ব ি অ্বভজ্ঞ োর স্বোদ আস্বোদনকোরী দযবদর তেবক 
তযমন শুবনবিন, ত মনই বণেনো কবরবিন৷ 

ববন োবদন ও প্রবদ্ধ আফগোন তন ো তকমব োবরর1 মিযকোর োেোব র বববল অ্াংলবট এই 
পবরমোন আবোড়ন ৃবষ্ট কবরবি তয,  োবক তকউ ভুবও জবট ও রযপূণে তোক বব মবন 
কবরবন৷ কবরই জোনো তয, তযই তন ো তোবভব  ইউবনবনর যুবদ্ধর মব অ্ যন্ত নীব পরোণ ও 
কবিোর বব খযোব  োভ কবরবি, ব েমোবন ত কোবু রকোবরর অ্িীবন দখদোর আবমবরকোর 

                                                           
1 গুবুেীন তকম ইোর আফগোবনস্তোবনর তোবভব  তপ্রেোপবট প্রব ব   বজবব ইোমী’র প্রব  ো ো। ২৬ তল 
জুন ১৯৪৭ োব ব বন কুনু্দবজ জন্ম গ্রণ কবরন। তকম ইোর কোবু ইউবনভোবেবটর ইবিোবনবরাং এর িোে 
বিবন। -বোাংো ম্পোদক 
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তোকবদর োবে বগব যুি ব তগবি এবাং মুজোবদবদরবক আত্নমপেন কবর ‚লোবন্তর‛ আড়োব 
দখদোবরবের চোকরীব  তযোগদোন করোর আবোন জোনোবে৷ 

তকোনোড় প্রবদবল উোমো ববন োবদন রবমোহুল্লোর োবে তকমব োবরর এক িরবনর অ্বস্থোন ও 
ব েমোবন কোবুব দখদোরবদর োবে  োর আবরক িরবনর অ্বস্থোন আমোবদর োমবন অ্বনক বকিু 
েষ্ট কবর বদবে এবাং আমোবদরবক  োর ক ক জবট ও দুববেোিয বযবিবের কোরণ ভোভোবব বুবেব 
বদবে; বরঞ্চ আমরো বুেব  পোরবি তয, ঙ্কটপূণে মূহুব ের োেোব  ববন োবদবনর োবে  োর ককেল 
ও াংলমূক আচরবণর উবেলযও তটোই, যো ববন োবদন রবমোহুল্লোর াংলবক জোবগব  ুববি৷ 
ঘটনোর োবে রোবর াংবিষ্ট বযবির বণেনো দ্বোরো এমনটোই েষ্টভোবব প্র ীমোন ব ওিবি৷ 

আমরো এ ফবর উোমো ববন োবদন রবমোহুল্লোর এমন এক ন্তোবনর বনকট তমমোন ববি, বযবন 
লোইবখর োবে অ্নযোনয ন্তোনবদর  ুনো বচোইব  তববল োমিয রোবখন৷ তকমন তযন ব বন  োর 
বপ োর একবট েুদ্রোকৃব ৷ এমনবক  োর ববন, চবন, নীরব ো ও বস্থর োব ও৷ বযবন ৯/১১ এর 
ঘটনোর কবক প্তো আবগ কোন্দোোর  যোগ করোর পর তেবক বনব পোবে য ীমোন্ত পোর ব ২০০২ 
োবর বন্তকোব পোবকস্তোবন তপৌিোর আগ পযেন্ত  োর বোবোর োবে বিবন৷  

ব বন বববভন্ন ম... বববভন্ন জোগো... আমোর োবে বব ত ক দূববে বদনগুবোর সৃ্মব চোরণ 
করব ন, যো দ্বোরো আমরো খুব বজই বযোকু ব ওি োম৷ বনবচর এ কেোগুবোই ব বন বববিবন... 

 

 

-মুস্তফো োবমদ - আবু ওোবদ আ বমরী 
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কোবু তেবক ত োরোববোরো 

বোবো (উোমো ববন োবদন) কোন্দোোর  যোগ করোর পর কোবুবর উিবর কোকোন গ্রোবমর প্রেম মল্লো 
বকিুকো অ্বস্থোন কবরন৷ ব বন োিোরণ ঃ পশ্চোদ্ব েী মল্লোর তমমোনখোনো ববশ্রোম গ্রণ করব ন৷ 
এমবনভোবব কোবু ও ‘বম ঈনোক’ প্রবলেণবলববর এর মোবে ববরব র জনয রোজিোনীর দবেণ পোববে 
তোগোর প্রবদবলর প্রোন্তব েী স্থোনগুবোব  স্থোনোন্তবর  করো ব ো৷ এভোববই কবক প্তো তকবট যো৷  

লত্রুোেোবৎর আলঙ্কো রববি এমন স্থোনগুবোবক বনবশ্চ  করবণর  ত্ত্বোবিোবন ব বন জোোোবোবদর 
পোবল ত োরোববোরো পবেব ও তযব ন৷  

কোবু প বনর বদন (১১ নবভম্বর ২০০১) আমোর বোবো তখোবনই বিবন৷ অ্ ঃপর ব বন  োর ক ক 
বববস্ত বনু্ধবক বমব  করোর বেয রোজিোনী তিবড় জোোোবোদ প্র যোব েন কবরন৷ তযমন পুরো ন মোি 
পযেোবর কমোন্ডোরবদর মিয তেবক ‘কমোন্ডোর আউো গু’ ও ‘ডঃ আবমন’ এবাং আ কোবদোর মিয 
তেবক ‘আবু ওমর আ মোগবরবী"’, ‘মুোম্মোদ ফোবম’ ও ‘োমজো আ গোবমদী’ ও আরও অ্বনবক 
বিবন। 

জোোোবোদ প বনর বদন (৬ বডবম্বর ২০০১) আমরো লর তিবড় ত োরোববোরো অ্বভমুবখ রওোনো 
োম৷  খন আমরো বোব চড়োম এবাং োইট নো জোবব এক রো  চোম৷ আর আমোবদর ড্রোইভোর 
বি তই োমজো আ গোবমদী৷ এবদবক মোবকেন ববমোন বোবনী  খন লবর তবোবম্বাং কবর যোবে৷ 

পবেব র পোদবদবল বো েোবমব পদব্রবজ আমরো ওপবর চড়ব  োগোম৷ ব ন ঘন্টো চোর পর আমরো 
আরববদর প্রেম ঘোুঁবটব  তপৌবি৷  োরো বি একবট প্ররোর  গ্রুপ৷  োবদর োবেই আমরো রোবেযোপন 
করোম৷ কোববো নোস্তো োরোর পর আমরো ূবযেোদ তেবক বনব আির পযেন্ত ক্রমোগ  পবেব  
আবরোণ করব  োগোম৷ অ্ববলব আমরো আরব যুবকবদর আবরকবট ঘোবটব  তপৌবি৷ তখোবন 
আমরো গোবির নীবচ একবট পবরখোব  ববশ্রোম গ্রণ কবর এবাং অ্বনক কবষ্ট আু ও চোউ দ্বোরো 
ত রীকৃ  একপ্রকোর খোনো োভ কবর৷  

বোবো ক্রমোগ ভোবব ওপবর আবরোণ করোর বনবদেল বদবেবন৷ এবদবক বরফ আমোবদরবক তবষ্টন কবর 
বনবে৷ একপযেোব পোবকস্তোন তঘুঁো পোবে য অ্ঞ্চগুবো আমরো তদখব  পোবেোম৷  খন আমোবদর 
অ্বস্থোন এমন এক এোকো বি, তয এোকো ীমোবন্তর দু’পোবড় ববোর  বভন্ন দুই উপজোব বক 



ত োরোববোরো তেবক অ্যোববোটোবোদ  –  লোইখ উোমো ববন োবদন রো. এর একজন ন্তোবনর ববখ  ডোবরী 

 

আোদো কবর তদ৷ আর আমরো বিোম মিযখোবন৷ তই এোকোবট তমৌবী ইউনু খোব গ্রুবপর2 
লীদ ইবিবনোর মোমুদ োবববর অ্নুগোমী বি৷ তখোবন আমরো এক প্তো বো  োর তচ’ কম ম 
অ্বস্থোন কবর৷  

বোবো চোবেবন আমরো তযন তকোন আফগোনী রোবোর োবে বনব োগো োর পবেব  আবরোণ করব  
েোবক৷  োই আমরো মোবে শুিু নোমোজটুকু আদো কবর আর তেবক ফজর পযেন্ত প্রো দল ঘন্টো 
োগো োর োুঁটোম৷ এবদবক বোবোর েোকোর জোগোর বযবস্থো করোর জনয দুই উপজোব র একবটর োবে 
কেোবো েো অ্বযো  রোখো ববি৷ আর  োর োবে বি প্রো বেলজবনর ম  যুবক৷ কোবফোর তভ র 
বি ডঃ আইমোন আয যোওোবরী3, ুোইমোন আবু গোই4, আবু ওমর আ মোগবরবী ও োমজো 
আ গোবমদী৷ আর  োুঁর ন্তোনবদর মবিয আমরো দু’জন বিোম৷ আমরো বোবোর বি েোক োম ও বোবোর 
ক কোবজ  োুঁবক োোযয কর োম৷  

ফজবরর আবগ আমরো এক গ্রোবম তপৌিোম এবাং গ্রোমবোী আমোবদর বযোপোবর বকিু তটর পোওোর 
আবগই তখোন তেবক আমরো তবর ওোর জনয  বড়ঘবড় করব  োগোম৷ তকননো তবেবে াংবোদ 
চোরবদবক িবড়ব পড়বব৷ পবরবলব আমরো পবেব  একবট বনজেন বোড়ীব  তপৌবি এবাং তখোবন আমরো 
তযোর পযেন্ত ঘুমোোম৷ এই ুবযোবগ তমযবোন আমোবদর জনয চমৎকোর খোনোর আবোজন কবর তফবন৷  

মিযরোবেব  ঘরওোো আমোবদর জনয একবট ট্রোক উপবস্থ  করবন, তযন  ো আমোবদরবক  োবদর 
এোকোর পবেব র ববেোচ্চ স্থোবন বব বনব যো৷ আমরো  খন খুব ক্লোন্ত বিোম৷ পবেব র উপর 
আমরো দুই কোমরো বববলষ্ট একবট বোড়ী তপোম৷ যো তভড়োর তখোুঁোড় বববব বযোবহৃ   ,  োই আমরো 
 োবক বব ো পবরপূণে তপোম৷ যুবকরো  োবক  োবদর পুল ু ভোো ‘বোই ু বকক’ অ্েেোৎ ‘বব োর 
বোড়ী’ বব নোম তরবখবি৷ (বোবোর অ্জোবন্ত আবম  োুঁর িবব  ু োম৷ আমোর কোবি একবট কযোবমরো 
বি, দীঘেম যোবৎ আবম  ো আমোর বি রোখ োম)৷ এক কোমরো আবম আমোর বোবোর োবে 
বিোম৷ আমোবদর োবে বি ডঃ আইমোন আয যোওোবরী ও  ুোইমোন আবু গোই৷ আমোর 

                                                           
2 লোইখ ইউনু খোব (জন্ম- ১৯১৯ মৃ ুয- ১৯ জুোই ২০০৬ ) বে তবববক বজোবদর একজন গুরু। ব বন ও 
 োুঁর দ ‘বজবব ইোমী খোব’ আফগোবনস্তোবন তোবভব  বববরোিী ও মোবকেন বববরোিী যুবদ্ধ অ্নয ম ভুবমকো 
পোন কবরন। আ কোবদোর বড় বড় তন ৃবৃন্দ  োুঁর প্রলাংো কবরবিন।  
3 ব েমোন আ কোবদো প্রিোন লোইখ আইমোন আয যোওোববর ১৯ জুন ১৯৫১ োব বমবরর কোবরোর মোআবদ 
গ্রোবম জন্ম গ্রণ কবরন। আ কোবদোবক ববববযোপী িবড়ব তদওো ও ব েমোন অ্বস্থোবন বনব আোর বপিবন  োুঁর 
ববচ’ তববল অ্বদোন আবি বব মবন করো ।  
4 লোইখ ুোইমোন আবু গোইি ১৪ বডবম্বর ১৯৬৫ োব কুবব  জন্ম গ্রণ কবরন। ব বন আ জোবজরো চযোবনব 
আ কোবদোর মুখপোে বববব োেো কোর বদববিন।  
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বোদর অ্নয কোমরো বোবক যুবকবদর োবে ঘুবমববি৷ এ অ্বস্থোই আমরো এক প্তোবর 
কোিোকোবি বিোম এবাং আমোবদর োবে তকোন আফগোনী বিনো৷ 

ফজবরর ম আমোবদর বনকট ডঃ আইমোবনর িবমেণী ও  োর ন্তোনবদর এবাং মুোম্মোদ োোহ্ ও 
আবু্দ োদী আ উরদুনী ভোইবর লোোদো বরবণর াংবোদ তপৌবি৷ বোবো বদ্ধোন্ত বনবন তয, আমরো 
ত োরোববোরো পবেব  বফবর যোববো এবাং ডঃ আইমোবনর বনকট প্রস্তোব রোখবন তয, ব বন  োর পবরবোবরর 
ইবন্তকোবর কোরবণ তয িোক্কো তখববিন তজবনয তযন ব বন এক বদবনর জনয ববরব  গ্রণ কবরন5৷ 
 োর োবে যুবকবদর একবট দ তরবখ যোন এবাং যুবকবদর আবরক দ বোবোর োবে চবন৷ আবমও 
 োবদর োবে বিোম৷ আমরো ত োরোববোরো অ্বভমুবখ রওোনো ব তগোম৷ আর এটো বি আমোবদর 
জনয একবট ভু বদ্ধোন্ত৷ তকননো আমরো বাংবর মুবখ বফবর যোবেোম৷ 

পবেমবিয আমরো ববমোন দ্বোরো তবোবম্বাংবর বলকোর োম৷ একবট তবোমো আমোবদর তেবক মোে কবক 
বমটোর দূবর এব পড়বো৷  খন বোবো স্বস্থোবনই বব তগবন৷  োর োমবন আবম বো বিোম৷ যুবকরো 
ত জোগো িবড়ব পড়৷ িূম্রোেন্ন ো তেবম তগব আমরো ভোইবদর প্রব রেো োইন পযেন্ত ফর 
অ্বযো  রোবখ৷ একবদন বো দুইবদন পর আমরো তখোবন ডঃ আইমোবনর তদখো পোই৷ 

১৭ই রমোদোন (৬ই বডবম্বর) তেবক ত োরোববোরো পবেব র ওপর ববমোন োমো করো ব ো 
গণ যোমূকভোবব৷ ইব পূববে তখোবন তগোোবেণ ঘনীভূ োকোবর ব জোগো নো কবর বববেপ্তভোবব 
করো ব ো৷  খনকোর তই দীঘেবদবনর ববেবরোবচ  ববমোন োমো চোোবনো বত্ত্বও ত োড়োববোড়ো পবেব  
আরব শুোদোবদর াংখযো দবলরও কম বি৷ অ্েচ তখোবন  োবদর তমোট দয বি ৩১৩ জন৷  

আমরো ত োরোববোরো’র লীে উুঁচুর কোিোকোবি তখোবন বিোম, লত্রুপবের জনয তযখোবন তপৌিো ম্ভোবপর 
বি৷ পবে বক বঘবর তরবখবিবন স্থোনী কমোন্ডোর ‘যোমোন’, ‘যর  আী’ ও ‘কমোন্ডোর আউো গু’৷ 
আর বোবোর যোরো বনু্ধ বিবন  োরো গিনগ ভোবব কমোন্ডোর ‘যোমোন’ এর োবে বমব বগববিবন 
বোবোর িোযেকৃ  ল ে পূরবণ৷   ো বে, আমোবদর বনকট ‘মুোম্মোদ ফোবম’ তগোপন বাংবকর মোিযবম 
লত্রুভোবোপন্ন বোবনীর াংবোদ পোিোববন৷  

B52 ফোইটোর আমোবদর উপর বদবনর তবো ও F16 ফোইটোর আমোবদর উপর রোব র তবো 
ক্রমোগ ভোবব তবোবম্বাং করব  েোকব ো৷ প্রেমবট আব  তযব  পবেব র উভপোববে তবোবম্বাং করব ো৷ 
যুবকরো তবোমো তেবক বনষৃ্কব  পোওোর জনয এক পোল তেবক আবরক পোবল তদৌড়োবদৌবড় করব ো৷  

                                                           
5 এই ঘটনোবট ববস্তোবর ভোবব ডোঃ আইমোন লোইখ উোমো ববন োবদবনর সৃ্মব চোরণমূক ববরজ ‘আইোমুন মোো 
ইমোম’ এও আবোচনো কবরবিন।   



ত োরোববোরো তেবক অ্যোববোটোবোদ  –  লোইখ উোমো ববন োবদন রো. এর একজন ন্তোবনর ববখ  ডোবরী 

 

উোমো ববন োবদবনর পবরখোব  একবট স্লোইড 

আমরো তযখোবন বিোম তখোবন একবট পবরখো বি৷ যোর প্রলস্ত ো বি আনুমোবনক ২×৩ বমটোর৷ যো 
বোবো আবু গোই ও ডঃ আইমোন কোবর বযোবোর করব ন৷ বোবোর োবে োেোৎ করো ও  োবক 
োোম জোনোবনোর দোববব  আমোবদর বনকট এোকোর কবকজন তোক আব৷ (বকন্তু  োরো তগোপবন 
একবট ইবকবট্রক স্লোইড তরবখ যো, ত জোগোর প্রব  ববমোনবক পেবনবদেল করোর জনয)৷  োবদর 
চব যোওোর পর বোবো চোইবন তয, আমরো তযন এ জোগো তিবড় তদই এবাং এখোন তেবক দূবর 
পবেব র তকোেোও আবরোণ কবর৷ তখোবন বগব ব বন ঘুমোবন৷ ববমোন এব আর তকোন প্রকোর তদবর 
করবো নো; এবই আমরো ইব পূববে তয স্থোন তিবড় এববি তখোবন তগোোবেণ কবর৷  খন বোবো 
একজন তোক তপ্ররণ করবন তবোবম্বাংবর পবরণোম অ্নুন্ধোন করোর জনয৷ বফবর এব অ্নুন্ধোনকোরী 
জোনোবো তয, ববমোন এব ো  টন ওজবনর একবট তবোমো তফব পবেব  ববলোোকোবরর একবট গ ে 
ত রী কবর তফববি৷ আঘো বট রোবর বোবোর পবরখোব  এব োবগ৷ তখোবন একজন তোক ঘুবমব 
বি৷  

(২৭ই রমোদোন ১৬ই বডবম্বর) দু’বদন আবগ তরবডও তযোবগ আমোবদর বনকট আবু োফ আ বমরীর 
লোোদো বরবণর াংবোদ তপৌবি৷ তবদন বোবো আমোবক বনবদেল তদন তয, আবম এবাং আমোর ভোই তযন 
এ এোকো তিবড় চব যোই৷ আবম  োব  অ্স্বীকৃব  জ্ঞোপন কবর ও বব তয, বরাং আমোর ভোই চব 
যোক, আবম আপনোর োবে েোকববো৷ বোবো আমোবকও চব যোওোর জনয অ্বনক তজোর বদবন৷ 
অ্ ঃপর ব বন অ্ল্প মবর জনয আমোবদর তিবড় বোববর তগবন৷ বফবর এব ববন, ত োমরো 
ব নজনই চব যোবব;  ুবম, ডঃ আইমোন ও আবু গোই৷  খন আমরো এক অ্জোনো পবের বদবক পো 
বোড়োবেোম এবাং তখোবন বোবোর অ্বপেো করবিোম৷  

আবরর ম আমরো ব নজন একজন আফগোনী রোবোর এস্থোন তিবড় যোওোর জনয প্রস্তু  
োম৷ বোবো আমোবক ববদো জোনোবনোর জনয এবন৷  খন ব বন আমোবক বুবক জবড়ব িরবন ও 
আমোর কপোব চুমু তখবন৷ এব  আমোর মবন িোক্কো োবগ৷ তকননো ব বন এব  অ্ভযস্ত বিবন নো৷ 
আর আমোর ভোইবদর মবিয একমোে আবমই তই ন্তোন, যোর কপোব আমোর বোবো চুমু তখববিন৷ 
ভবর এই বদনগুবোব  আবমই বিোম  োর বনজস্ব খোবদম, আবমই  োর প্রবোজন পূরবণ  োবক 
তদখোবলোনো কর োম৷  

ত োরোববোরো পবে  জোোোবোবদর বদক বদব অ্বরুদ্ধ বি৷ অ্ন্ধকোবরর তভ র আমরো পবেব র 
আফগোনী অ্াংবলর বদবক তনবম আব, যো মন্ত্রী উপজোব বদর অ্বিনস্থ বি৷ এ উপজোব র কবকজন 
দয আমোবদরবক পোবব  োবদর গ্রোবম আশ্র তনওোর ুবযোগ কবর তদ৷ গ্রোম অ্বভমুখী ব 
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আমোবদর তনবম আোর ম আমোদ লোহ্ মোউবদর তোবকরো আমোবদরবক প্রো তপব বববি৷ 
 োরো প্ররোর কোবজ ট বদবে৷  োবদর গোড়ীর আবো আমোবদর গোব এব োগোর উপক্রম ৷ 
 খন আমরো দ্রু  মোবটব  শুব পবড়৷ পবেব র উপবর েোকোবস্থো তেবকই আমোর পো আঘো প্রোপ্ত বি৷ 
পবেব র ওপর তেবক আিবড় পড়ো পোবনর নোো পোড় ওোর ম ডঃ আইমোবনর চলমো পবড় যো৷ 
বকন্তু অ্ন্ধকোবরর কোরবণ আমোবদর পবে তটোর আর তকোন ন্ধোন পোওো ম্ভব নো৷ পবরবলব 
আমরো একবট তগোপন বোড়ীব  তপৌবি, যো প্রস্তু  কবরবি তই উপজোব র তোবকরো৷ তখোবন আমরো 
একরো  ঘুমোই৷  

(১৭ই বডবম্বর) কোববো  োরো আমোবদর জনয একবট বপকআবপর বযোবস্থো কবর বদ৷  ো 
আমোবদরবক এববড়োবেববড়ো পে বদব জোোোবোবদর পোল বদব বনব যো, অ্ ঃপর তখোন তেবক 
রোবর তকোনোড় প্রবদবলর বদবক বোুঁক ঘুবর৷ পবরবলব আমরো তকোনোড় প্রবদবলর প্রিোন নগরী 
(আোদোবোবদ) তপৌবি৷ এবাং তখোবন একবট তগোপন বোড়ীব  আত্মবগোপন কবর৷  

(১৯ই বডবম্বর) ঈদু বফ বরর বদন ফজবরর একটু পূববে আমোবদর বনকট একজন আফগোনী যুবক 
এব আববগপ্রবণ ব ব, উোমো ববন োবদন এববিন৷ কবক তবকন্ড পরই আমোবদর বনকট 
বোবো প্রববল করবন৷ আমরো শুকবরোবেে আল্লোর দরবোবর বজদো ুবটব পড়োম এবাং বোবোবক 
বোমঃ আমরো একই বদবন দুইবট ঈদ োভ কবরবি; বফ বরর ঈদ ও আমোবদর বনকট আপনোর 
বনরোপবদ বফবর আোর ঈদ৷  

বযবন আমোবদর বনকট বোবোবক োবজর করবন ব বন বন, ‘উস্তোদ আউো গু’৷ বযবন বনবজর 
(কোবো িোোেন্ন োদো যোন্ডবক্রোজ) গোড়ীব  কবর বোবোবক তকোনোড় প্রবদবলর ীমোবন্ত বনব এববিন 
এবাং তখোবন যুববকরো  োবক অ্ভযেেনো জোবনব আমোবদর পযেন্ত তপৌবি বদববিন৷ বোবো আমোবদর বি 
তই তগোপন বোড়ীব ই তেবক তগবন৷ লী  আমোবদর উপর পূণে প্রভোব ববস্তোর করবি৷ এমনবক 
আমরো বরফবক অ্পিন্দ করো বত্ত্বও আগুন প্রজ্জব  করব  পোরবিোম নো৷ তকননো তবেবে 
মোনুবরো এ বোবড়ব  কোবরো ববদযমোন েোকোর কেো বুবে তফবব৷ 

 

তকমব োবরর আগমন 

খোবদ আশ্-লোইখ ও পোবকস্তোনস্থ  োর দবর ো ো প্রো ব নমো পর ২০০২ োবর মোচে মোব 
আমোবদর বনকট তকমব োবরর আগমন ঘবট৷ খোবদ বিবন বোবো ও পোবকস্তোবনর যোরো বোবোর োবে 
ম্পকে রোবখ  োবদর মিযকোর াংবযোগ মোিযম৷ তকমব োর একবট বভন্ন বোবড়ব  একোকী েোকোর জনয 
চব যো৷ ত আমোবদর বনকট এবও আমোবদর তেবক আোদো ব একোকী বোবো, ডঃ আইমোন ও 
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আবু গোইবর োবে কেো বব ো৷ আমরো  োবদর তেবক দুরে বজো তরবখ ব োম৷  েোবপ আমরো 
 োবদর মোবে তটনলন, উবিজনো ও টোনোপবড়ন উপবি কর োম৷ অ্ ঃপর তকমব োর আবোর 
আমোবদর তেবক বববেন্ন ব  োর বভন্ন বোবড়ব  চব তয ৷  োর োবে কেো বোর জনয বোবো আবু 
গোইবক পোিোব ন৷ অ্ ঃপর ব বন তকমব োবরর অ্প্র যোবল  কেো শুবন বকাংক েবযববমূঢ় ব 
আমোবদর বনকট বফবর আব ন৷ তকমব োর একবোর আমোবদর তগোপন বোবড়ব  আমোবদর এক 
োেোবৎ বোবোর মুবখর ওপর একবট বববফোরণ ঘটো এ কেো বব তয, (এখোবন আবমর আবমই,  ুবম 
নও... ু রোাং কোন্দোোবর  ুবম ত োমোবক তভববো নো)৷ 

তকমব োর বনবম ভোবব আমোবদর তগোপন বোবড়র আবিনো আব  শুরু কবর,  োরপর ত 
তটববফোন তযোবগ কেো বো শুরু কবর৷ বোবো  োবক এব করব  বনবি কবরন, তকননো এটো 
 োবদরবক েুুঁবকব  তফব তদ৷ বকন্তু তকমব োর অ্মোনয কবর ও ঔদ্ধ য প্রকোল কবর৷  

এই টোনোপবড়ন ম্পকে বত্ত্বও তকমব োর একবদন একবট োবদো বনব আব৷ আর  ো , একবট 
ঘবড় এবন ত কোমরোর মোেখোবন একবট তটববব রোবখ৷  খন বোবো বব ওবি, নো.. নো আমরো এটো 
চোইনো...৷  খন তকমব োর ঘবড়টো বফবরব তন এবাং পরব েীব  আমোবদর বনকট ত বোরাংবোর 
আো-যোওো করব  োবগ৷ 

অ্ব ল গুপ্ত 

আমরো পবেব  েোকোবস্থো খোবদ আশ্-লোইখ আমোবদর বনকট একবট কবম্পউটোর ও উপবর ‘অ্ব ল 
গুপ্ত’ তখো একবট অ্ন্তবনেবমে  বডস্ক তপ্ররণ কবর৷ বোবো ববন, আজব বজবন ত ো!! ত োমরো তদবখোনো,  
আবম একোই তদখবি৷ অ্ ঃপর তদখো তগ তয,  ো বরবপোটেোর ‚ইউবর ফোউদো‛ (Yosri Fouda) এর 
‘অ্ব ল গুপ্ত’ নোবম একবট  েযাংক্রোন্ত তপ্রোগ্রোম৷ বভবডওবট আমরো পযেববেণ করোম এবাং 
প্রেমবোবরর মব ো তগোবন্তোনোবমোর ববন্দ ভোইবদর বচে প্র যে করোম৷  

বোবোর বনবদেবল োমজো আ গোবমদী আমোবদর তিবড় চব যোন৷ আর বোবোর োবে আবম, আমোর ভোই, 
আবু গোই, ডঃ আইমোন ও আবু বোবির তেবক যোই৷ আমরো খোনো পোকোবনো ও জীববকো বনবেোর 
দোবে বন্টন কবর বনববিোম৷ আমোর ভোইবর পোো এব আবম এবাং ত দু’জন বমব অ্নযবদর 
একবদবনর কোজ কর োম৷ আমোবদর তকউ তদবখ তফব নো মব ো দুবট পোবে কবর পোবন আনোর জনয 
উপ যকো তনবম আ োম এবাং উপবর আবরোবণর ম  ীব্র লীব র রোবেব   ো আমোবদর লরীবর 
গবড়ব পড়ব ো৷ আমোবদর তদবনক ব নববো খোনো প্রস্তু  করো ব ো৷ তকোন একবদন আমরো 
ইফ োবরব  মো’ুবো ত রী কবর৷ এটো একবট তৌবদ খোবোর৷ আর  ো  মদোর কোই, যোর মোবে মিু 
ও বঘ েোবক৷ ডঃ আইমোন  ো তখব  অ্স্বীকৃব  জোনোন ও ববন, এটো তদলী খোবোর ন৷ কোববো 
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আমরো কবকবট োউ ও আু পোই৷  ো দ্বোরো আবম ুযপ ত রী কবরবিোম,  োব  বোবো অ্বনক খুবল 
ববিবন৷ আমোবদর োবে যোরো বি  োরো বোই চব তগ এবাং শুিুমোে আমরো ব নজন বোবক 
রব তগোম; আবম, বোবো ও ডঃ আইমোন৷ বোবো আলঙ্কোববোি করবন তয, যোরো আমোবদর তিবড় চব 
তগবন  োবদর তকউ ববন্দ ব লত্রুবদরবক বোবড়র অ্বস্থোন বব বদবব৷  োই আমরো আমোবদর 
অ্বস্থোন তেবক অ্বনক দূর পযেন্ত ফর কবর এবাং অ্নযোনয দবর বনকট আত্মবগোপন কবর৷ 
তকমব োর আমোবদর বি ববমোে যুি !! আর ওমবন বব ওিবো, ববমোন এব তই এোকো 
জ্বোবব বদববি তযখোবন ত োমরো বিব!! 

তকমব োর পবেব র চূড়ো আমোবদর োমনো-োমবন একবট বোবড়ব  েোকব ো এবাং মোবে মোবে 
আমোবদর এখোবনও আব ো৷ একবদন কোব ত  োর বোবড় তিবড় পবে  তবব পোবকস্তোবন চব যো৷ 
একজন আফগোনী আমোবদরবক জোনো তয, ত তযই পবেব  েোকব ো মোবকেবনরো তই পবেব  োমো 
কবরবি৷  

 

ব ি মিু 

পবেব র ওপর আমরো ব নজন এক কোমড়োব  েোক োম৷ একবোর ডঃ আইমোন ও বোবোর মোবে 
উবিজনোকর অ্বস্থোর ৃবষ্ট ৷ ত ুবট বি এই তয, বোবো পোবকস্তোনী কুফবর মিু ক্র করবন৷ 
 খন ডঃ আইমোন েুি ব ববন, ‚আমোবদর জবনয মুজোবদবদর টোকো মিু ক্র করো জোবয 
তনই"৷  খন বোবো ববন, আুন... আল্লোর দো বজোদ শুরু ওো তেবক বনব আজ পযেন্ত আবম 
মুজোবদবদর একবট টোকোও বনবজর ও বনবজর ন্তোনবদর বপিবন খরচ কবরবন৷ এই মিু আবম আমোর 
বযবিগ  টোকো বদব ক্র কবরবি৷  খন ডঃ আইমোন চুপ ব তগবন, বোবোর কেো আর তকোন 
মন্তবয করবন নো৷ 

এ অ্বস্থো আমরো বকিু ম বব রইোম৷ তবদনই আমোবদর বোবড়ব  একজন অ্পবরবচ  বযবির 
আগমন ঘবট৷ ত কবর বনকট পবরচ বদবে তয, ত আবু আমোদ আ কুওোই ী৷ এবাং ত 
বোবোর োবে োেোৎ করোর অ্বপেো আমোবদর বোবড় তেবক একটু উপবরর একবট বোবড়ব  
ঘুমোবেবন৷ বোবো আমোবক বনবদেল বদবন তয, আবম তযন  োর কোবি বগব  োর পবরবচব  ম্পবকে 
বনবশ্চ  ই৷ আবম বগব বনবশ্চ  োম তয, বোস্তববকই ব বন আবু আমোদ৷ আবম বোবোবক াংবোদ 
বদব বোবো  োৎেবণকভোবব দ্রু   োর উপবহব  কোমনো করবন৷  
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স্থোীবের স্বপ্ন বোবে পবরণ  ওো! 

এ েবণ পবরবস্থব  বভন্ন ব যো এবাং মোবকেবনরো তদবল বযোপকভোবব িবড়ব পবড়৷  োই আমরো 
আমোবদর ব েমোন আশ্রস্থবই তেবক যোব বব বোবো বদ্ধোন্ত বনবন এবাং ত এোকোব ই 
ভববযৎকোীন স্থোীবের মব ো কবর বচন্তোভোবনো করব  েোবকন৷  

ইব মবিযই আমোবদর আফগোনী তমযবোনবদর ব  ব বন আবোচনো প্রস্তোবনো কবর তফবন তয,  োরো 
তযন আমোবদর জনয তকোনোড় প্রবদবল একবট বোবড় ত রী কবর তদন এবাং  োবদর োমবন ব বন বোবড়র 
একবট নকলোও  ুব িবরন৷ এটোই তই নকলো, যো পরব েীব  আববোটোবোবদর বোবড় ত রীর তেবে 
কোবজ োগোবনো ববি৷ তযই বডজোইনবট দৃবষ্টববভ্রবমর ওপর বভবি কবরই ত রী করো ববি৷  

অ্ ঃপর ব বন  োবদরবক দখদোরবদর ববরুবদ্ধ কোজ করোর জনয আবেেক ো ো প্রদোন কবরন৷ 
এবাং কোযে  পরব েীব   োরো মোবকেবনবদর ববরুবদ্ধ যুবদ্ধ বক্র ব ওবি৷ আমরো  োবদরবক তিবড় 
চব আববো এব  তকোনক্রবমই  োরো আগ্রী বিবো নো৷ বোবো  োবদরবক টোকোপো বদব রোবজ 
করোব  খন  োরো আমোবদরবক যোবোর অ্নুমব  তদ৷ বোবো  োবদর োব র ওপর ো  তরবখ 
প্রব জ্ঞোবদ্ধ ন তয, যখন আফগোবনস্তোন ও তৌদী আরব মুি বব  খন ব বন মক্কো তবরম লবরবফর 
বনকবট  োবদর জবনয একবট বোবড় ত রী কবর বদববন৷  

এর কবকবদন পরই আ কোবদোর োবে মৃ্পিবদর প্রিোন ‚মুোম্মোদ ফোবম‛ আমোবদর বনকট 
জোোোবোদ তেবক খবরোখবর বনব আবন৷ বোবো  োবক দখদোর বববরোিী যুবদ্ধর  ৎপর ো অ্েেোন 
করোর জনয পঞ্চোল োজোর ডোর প্রদোন কবরন ও  োুঁর জনয ক গুবো েয বনিেোরণ কবর তদন৷ 
ইব মবিয তগুবোর কবকবট বোস্তবোব  ব তগবি৷ বোবো তগুবোর একবট তলোনোর ম, -যো অ্ যন্ত 
 োৎপযেপূণে বি- শুকবরোবেে আল্লোর দরবোবর তজদো ুবটব পবড়ন৷ এবট বি জোোোবোবদ 
আরববদর প্রব  বনযেো বনর বকদাংবলর প্রব বলোি গ্রণ৷ বকন্তু এর বকিুকো পর "ফোবম" বনবজও 
লোোদো  বরণ কবরন৷  

মূহুব ের তভ র তকোনোড় প্রবদবলর পবেব  আমোবদর বোবড় ত রী করো ও  োব  স্থোী ওোর স্বপ্ন 
বোবে পবরণ  ব তগ, তকননো ইব মবিযই আমোবদর এোকোব ও মোবকেবনরো তপৌবি তগবি৷ 
আমোবদর বনকট  কোংবক  বনব এববি এমন এক আফগোনী, বযবন  োর োব  েোকো ওোবেব 
বনন্দো জোনোব  জোনোব  বববফোবর  তনবে আমোবদর বনকট প্রববল কবরবিবন৷ তোকবট ঊর্ধ্েবোব 
আমোবদরবক াংবোদ বদ তয, আমরো পবেব র বনম্নব েী তয ক উপ যকোগুবোব  আত্মবগোপন 
কর োম, মোবকেবনরো তখোবন বদব অ্ব ক্রমণ করবি ও তগুবোব   োরো  োবদর োজ-রিোমোবদ 
বনব অ্ যন্ত  ীব্র োর োবে েোুঁবপব পড়বি৷  
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অ্বস্থোনবট বি প্রচন্ড ঙ্কটপূণে!! আমরো ববেোচ্চ গব ব  জু ো পবরিোন কবর ও অ্স্ত্র িোরণ কবর এবাং 
মবর োবে পোল্লো বদব পবেব র চূড়ো আবরোণ করব  েোবক৷ এমনবক  ুোর আর নো েোকো 
বত্ত্বও আমোবদর দম বন্ধ ব যোবে৷ আমরো আবমবরকোর ‘োবমর’ গোবড়গুবোর আওোজ শুনব  
পোবেোম এবাং তগুবো আমোবদর বনম্নভোবগর উপ যকো বদব অ্ব ক্রমণ করবি৷ গোবড়র বর চব 
যোওো আগ পযেন্ত আমরো গোবির আড়োব বব েোবক৷ অ্ ঃপর আবোর ওপবর চড়ো অ্বযো  রোখোম৷ 
বোবো আমোবদরবক বনবদেল বদবন তয, লত্রুরো আমোবদর বদবক ফোোর করো বযব   আমরো তযন  োবদর 
বদবক ফোোর নো কবর৷  খন ডঃ আইমোন ববন, আবম বকিুব ই পূণরো কোরোবন্দী ববো নো৷  

আমরো পবেব র ভোুঁজগুবো বদব ুবকব ুবকব ওপবর আবরোণ অ্বযো  রোখবিোম৷ ত এোকোর 
বনু্ধরো আমোবদর আত্মবগোপন করোর জনয একবট জোগো অ্নুন্ধোন করবি৷ অ্ ঃপর  োরো একবট 
ববরোটকো গোি তপ৷ তবটবক  োরো ভূপৃব র োবে িনুক বোবনব কোটবো৷ তযন বলকড় ও জবমন 
বমব এমন একবট পবরখোর আকোর িোরণ কবর, যোর নীবচ প্রবম্ব ভোবব একজন মোনু শুব  পোবর৷ 
বোবো ও ডঃ আইমোন  োব  প্রববল কবরন এবাং  োবদর পোবর নীবচ আবম শুব পবড়৷ আমোবদর 
আফগোনী িীরো মোবকেনীবদর প্র োবর  করোর জনয ঘো দ্বোরো আমোবদরবক তেবক তদন৷  খন তকোন 
ববমোন আববন বিকই; বকন্তু  োবদর পদোব ক তনয ও োজ-রিোমোবদ দ্বোরো পুরো উপ যকো তিব 
বগববি এবাং  োরো রোবর তই পবেব রই নীবচ অ্বস্থোন করবি, তয পবেব  আমরো অ্বস্থোন 
করবিোম৷  

আমরো এইভোবব এই বলোবর গব ে দুইবদন আত্মবগোপন কবর েোবক৷ ফজর তেবক মোগবরববর পর 
পযেন্ত তকোনরকম খোনোবপনো ও প্রকৃব র ডোবক োড়োদোন বযব  ৷ (বোবোর তই িদ্ম আবরণ দ্বোরো 
তগোপনকৃ  গ ে তেবক তবর ওোর বচেবট আবম বভবডও আকোবর িোরণ কবরবিোম৷ বভবডও বক্লপবট 

لإلعالم السحاب مؤسسة  – আ োোব বমবডোর প্রকোলনোগুবোর মোবে ববদযমোন রববি৷) 

পবরববল লোন্ত ওোর পর আফগোনীরো আমোবদরবক াংবোদ বদবো তয, লত্রুরো চব তগবি এবাং 
এোকো স্ববস্ত বফবর এববি৷ আমরো পবে  তেবক নীবচ অ্ব রণ করো আরম্ভ করোম এবাং  ো 
বদববর প্রেম প্রর তেবক বনব প্রো তযোর পযেন্ত চব  েোবক৷ (আবম বোবো ও ডঃ আইমোবনর তই 
পবে  তেবক তনবম আোর দৃলযবট িবব  ুব তরবখবিোম৷ যো ববববযোপী ত োরোববোরো পবেব র নোবম 
িবড়ব পবড়বি)৷ 

তখোন তেবক তনবমই আমরো দ্রু  োমবনর পবেব  চড়ো শুরু কবর, যোর তল পোদবদবল পোবকস্তোন 
অ্ববস্থ ৷ এবাং আমোবদর ক্রমোগ  আবরোণ ফজর পযেন্ত অ্বযো  েোবক৷ পবে বটর লৃি অ্ যন্ত ুউচ্চ 
ও ভঙ্কর বি৷ তকননো  ো এই পবরমোণ উুঁচু বি তয, আবরোণকোব আমরো তমবঘর তভ র প্রববল 
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কবর তফববিোম৷ ফব আমোবদর দোবড় ও তপোোকগুবো বভবজ বগববিবো৷ আমোবদর োবে  খন 
একজন বো দুইজন আফগোনী বি এবাং খোবোর বি অ্ যন্ত স্বল্প৷  

আমরো এমন একবট গ্রোবমর পোবে তঘব অ্ব ক্রম করোম, যো পবেব র তল  ৃ ীোাংবল অ্ববস্থ ৷ 
আমরো তবটবক এবড়ব চোম ও আমোবদর আবরোণ পবেব র বিক চূড়ো তপৌিো পযেন্ত অ্বযো  
রই৷ আমরো কবই বিোম ক্লোন্ত পবরশ্রোন্ত৷  োই বোবো ববন, ‚আমরো বকিুটো ববশ্রোম বনব, 
 োরপর ফর চোবব যোব‛৷  োই আমরো গোবির নীবচ একবট জোগো বিক করোম, তযন তখোবন 
আমরো টোনটোন ব শুব  পোবর৷ (এ ক ঘটনোর ববকিুই আমোর োবে েোকো কযোবমরো 
তরকডেকৃ  বি, বৃবষ্টর ম আবম  ো আমোর নীবচ বো আমোর জোমোর তভ র ুবকব রোখ োম)৷ 

আমোবদর ববশ্রোম শুরু করোর দলবমবনট পর আমোবদর ওপর মুিোবর  ীব্র বৃবষ্ট বেণ ব  েোবক৷ 
আমরো এই পবরমোণ ক্লোন্ত বিোম তয, আমরো বনবজবদর জোগো তেবক উবি দোড়োব  পোরবিোম নো৷ 
কযোবমরোবট আবম আমোর নীবচ ুবকব বনোম তযন  ো নষ্ট নো ৷ ফজবরর ম বৃবষ্ট তেবম তগব 
আমরো ূবযেোদ পযেন্ত ফর চোবব যোই৷ আমোবদর আফগোনী িীরো আমোবদরবক এ কেো বব 
োন্তনো বদবে তয, গন্তবযস্থ বন্নকবট৷ 

 

পোবকস্তোবনর িোপ 

অ্ ঃপর এখোন তেবক ত ো মূ্পণেরূবপ এক ন ুন অ্িযো শুরু ববি৷ আমরো পবেব র পোবকস্তোন 
প্রোবন্ত অ্বস্থোন করবিোম, েুিো  ৃষ্ণো আমোবদরবক ক্লোন্ত বোবনব তফববি৷  খন আমরো পবেব র 
ঙ্কীণে বগবরপবের পোবল একবট বলোখবন্ডর ন্ধোন পোই৷ যো িনুকোকৃব র এমন বি তয, ত  োর 
অ্ভযন্তবর পোবন াংরেণ কবর রোখব ো৷ ফব আমরো  ো পোন করোম এবাং ফর চোবব তগোম৷ 

আমোবদর ফর পূণে একবদন পযেন্ত অ্বযো  েোবক৷ এর মোবে আমরো আিঘণ্টোর তবলী ববরব  
তদইবন৷ তযোবরর বদবক আমরো আত্মবগোপন ও ববশ্রোম গ্রবণর জনয একবট বোবড়ব  উবি৷  োরো 
আমোবদরবক এমন একবট কোমড়ো প্রববল করোবো, যো বোচ্চোবদর জনয বরোে বি৷ কোমড়োবট 
োবেেবণকভোবব  োবদর উৎকট গবন্ধ পবরপূণে েোকব ো৷ তখোবন আমরো খোবদ আশ্ লোইবখর 
(মুখ োবরর) অ্বপেো বিোম৷  

এ যোবৎ আমরো পবেব র ওপবরই আবি, গোবড়র রোস্তো তপৌিব  আমোবদর আবরো আিঘণ্টো ম 
োগবব৷ আফগোন িীরো খুব তটনলন করবিবন ও ববিবন তয, মোবকেবনরো পবেব র নীবচ অ্বস্থোন 
করবি এবাং  োবদর োবে বববোঘো ক আফগোনীরোও রববি৷ আমরো আপনোবদরবক  কে করবি তয, 
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আপনোরো নীবচ অ্ব রণ করববন নো৷ বোবো আমোবক রোস্তো পযেববেণ করোর জনয নোমোর বনবদেল 
বদবন৷ একজন আফগোনী আমোর বি বি৷ এবাং যবদ তকোন মযো ব যো ও আবম যবদ 
তগ্রফ োর ব যোই,  োব তযন আবম াংবোদ পোিোব  পোবর এজনয আমোবক একবট ম্মব পূণে বঙ্ক  
বদব পোিোবন৷  

আবম নীবচ নোমোম; বকন্তু  োবদর কেোনুযোী বকিুই তদখব  তপোম নো৷  খন বোবো ও ডঃ আইমোন 
পবেব র ওপর তেবক তনবম এবন৷ এখোবন মুখ োর আমোবদর অ্বপেো বিবন৷ ব বন ‚পোজোরু‛ 
গোবড় চোবব বনব তগবন৷ আমরো বদবনর তবোই তপবলোোর লবর প্রববল কবর এবাং একবট 
বোবড়ব  আমোর ববমো ো ও আমোর ৎ তবোন তপৌিোর আগপযেন্ত একবদন বো দুইবদন অ্বস্থোন কবর৷ 
তই ঙ্কটপূণে ফর তলব বোবো আমোর বনকট এবন ও ববন, ‚এখন ত োমোর বববোবর ম 
ববি, প্রস্তুব  নোও!‛৷ আবম অ্ম্মব  জোনোব ব বন ুদোবন ভোো আমোবক বম্বোিন কবর ববন, 
‚ইো জোও... ইো জোও... দোববরনো নোশুফু আওোকো ইো জোও!‛৷ অ্েেোৎ ‚োবর আশ্চযে! োবর 
আশ্চযে! আমরো এখন ত োমোর ন্তোবদর তদবখ তযব  চোই! বুেব!‛ 

 খন আবম ম্মব  বদোম৷ অ্ ঃপর আমোর ি তদওোর জনয যুবকরো এব উপবস্থ  বো এবাং 
বোবো আমোর োব  পোুঁচ োজোর ডোর বদব ববন, ‚এই নোও! বববোবর কোযেোবদব  এর দ্বোরো 
ো ো নোও!‛৷ বোবোবক তিবড় আবম অ্নযে ফর শুরু কবর৷ ইব পূববেই বোবো বনরোপিোর স্বোবেে ডঃ 
আইমোন তেবক আোদো ব বভন্ন বভন্ন দুবট দব ববভি ওোর বদ্ধোন্ত বনববিবন৷ 

 

মুস্তফো োবমবদর কেো ও ডোববরর বেবল পো ো!  

মুস্তফো োবমদঃ যুবক  োর বোবো ওোমো ববন োবদনবক তিবড় আোর পর বনবজর ঘটনো বণেনো কবর 
তগবিন৷ প্রেবম ব বন ফর শুরু কবরন তপবলোোর তেবক োবোর, অ্ :পর রোওোবপবন্ড, অ্ ঃপর 
করোচী, অ্ পর তকোবটো... এবাং বেবল ইরোন... তযখোবন তগ্রফ োর, কোরোগোর এবাং বহু রুে ও 
হৃদববদোরক ঘটনো ঘবটবি৷ পবরবলব আমোবদর বনব পূনরো  োর বোবোর ওখোবন আববোটোবোবদ বফবর 
আবন এবাং আবমবরকো তখোবন তয ক দুষ্কমে োিন কবরবি তগুবো বণেনো কবরন৷ আর এগুবো 
ব বন পবরবোবরর তই কষ্ট তভোগকোরী দযবদর বনকট তেবক তযভোবব শুবনবিন তভোবব বণেনো 
কবরবিন৷  

ইবন আল্লোর বোন্দো: আববোটোবোদ...  ফবরর তল প্রোন্ত!  
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(২০১১ োবর তম মোবর বদ্ব ী তভোর) ত রোবেব  বোবো উোমো ববন োবদন তই বোবড়র  ৃ ী 
 ো অ্বস্থোন করবিবন, যো একবট বোগোন ব ন ো বববলষ্ট কবর ত রী করো ববি৷ তয 
বোগোবনর তভ র পোোরোদোবরর জনয একবট ঘর বি৷  

ফজবরর পূববে বোবো নীচ ো তেবক তভব আো একবট অ্পবরবচ  লব্দ শুনব  তপবন৷ ব বন  োর 
তিব খোবদবক নীবচ তনবম বববট উদ্ঘোটন করোর জনয ববন৷ বকন্তু খোবদ উপবর  োর বনকট 
আর বফবর আববন৷ 

তয আওোজবট ববন োবদনবক দুবশ্চন্তোগ্রস্ত কবরবি  ো বি ত বোবড়ব  মোবকেন তেলো তফোবের 
আক্রমবণর আওোজ৷  োরো অ্ব রবণর কোজবট ম্পন্ন কবরবি দুবট তবকপ্টোবরর মোিযবম৷ তনযরো 
বোবড়র ওপর ও নীচ উভ বদক তেবক োমো কবরবি৷ তবকপ্টোরবটও বি বববল িরবণর, যো 
উড্ডবনর ম তকোন লব্দ কবর নো এবাং তয অ্স্ত্রলস্ত্র  োরো বযবোর কবরবি তগুবোও বি 
োইবন্সোর৷ একোরবণ োমবগ্রকভোবব অ্পোবরলনবট ম্পন্ন করো ববি নীরব োর মিয বদব এবাং 
 োরো কোবরো  কে ো অ্বম্বন করোর জনয তকোন ুবযোগ রোবখবন৷ বোবড়র তোকজন ও এোকোর 
পোলেব েী তোবকরো একমোে তয আওোজ শুবনবি  ো , বোবড়র তভ র অ্পোবরলন চোকোীন মব 
বো অ্পোবরলবনর তলবর বদবক একবট োমোকোরী তবকপ্টোবরর বববফোবর  ওোর আওোজ৷ এবাং 
ত আওোজবট স্বল্প ম পযেন্ত স্থোী ৷  

খোবদ যখন নীচ ো অ্ব রণ কবরবি  খন আক্রমণকোরীরো  োবক  ৎেনো ই ফোোর কবর  যো 
কবর তফব৷ অ্ ঃপর  োরো ব ন ো আবরোণ কবর  োব  প্রববল কবর এবাং  োৎেবণকভোবব 
বোবোর ওপর ফোোর কবর৷ ফব ব বন জবমবন ুবটব পবড়ন৷ ববন োবদন ত ম তকোন অ্স্ত্রও 
োব  বনববিবন নো৷  োর স্ত্রী ঘো ক তবনযর অ্স্ত্র আটবক িবর তরবখবিবন ও  োর োবে াংঘবে 
বপ্ত ববিবন৷ ত  োবক আঘো  কবর মোবটব  িুবড় মোবর৷ অ্ ঃপর  োুঁর ওপর ফোোর কবর, গুব 
 োুঁর োুঁটুব  তবগবি এবাং এখন পযেন্ত ব বন তই পো ঘুড়োব  পোবরন নো৷ 

তনযরো মবো ও বলশুবদরবক বপিন তেবক ো কড়ো পড়োবনো অ্বস্থো তদওোবর বদবক মুখ কবর 
একবট রুবম একবে  কবর৷ অ্ ঃপর  োরো বোবোর মৃ বদ এবন  োবদর বপিবন প্রবম্ব  কবর তরবখ 
বদব  োবদরবক ঘুবর তদখব  বনবদেল বদ ও  োবদরবক প্রশ্ন কর তয, ‚ইবন তক??‛  োরো কব 
এই বব প্রব উির করবন তয, ‚ইবন আল্লোর বোন্দো‛৷  োরো  োবদরবক পূনরো তদোবর বদবক 
বফরোর বনবদেল বদ৷ অ্ পর  োরো খোববদর মৃ বদবক স্বস্থোবন তফব তরবখ বোবোর মৃ বদ বনব 
চব তগ৷ 



ত োরোববোরো তেবক অ্যোববোটোবোদ  –  লোইখ উোমো ববন োবদন রো. এর একজন ন্তোবনর ববখ  ডোবরী 

 

পোবকস্তোবনরো এব মবো ও বলশুবদরবক বনব তগ৷ খোববদর মো চব যোওোর আবগ খোববদর 
মৃ বদবর প্রব  েুুঁবক  োর কপোব চুমু তখবন... অ্ ঃপর চব তগবন৷ 

বোবড়র আবিনো খোবনকটো ববিে োাংল বি৷  োব  পোোরোদোর  োর বববব-ন্তোবনর পবরবোর বনব 
ববো করব ো৷ তই রোবেব   োর একজন বনকটোত্মী তমমোন বি৷ তই পোোরোদোরই বন, আবু 
আমোদ আ কুওোই ী৷ োমোকোরীরো  োবদর কবকই  যো কবর তফববি এবাং বপিবন জীবব  
কোউবক তিবড় যোবন৷  

অ্ ঃপর  োরো  োবদর অ্ববলষ্ট তবকপ্টোর বদব চব তগ... এবাং রি ও মৃব র গবন্ধ পবরপূণে স্থোন 
স্তি ব তগ৷ 

 




